Velkommen til
Mælkevejen og Ønskeøen
Èn institution på 2 matrikler

Mælkevejen:
Persillehaven 22-24
2730 Herlev
44525890

Ønskeøen:
Højderyggen 1
2730 Herlev
44525900

Velkommen til Mælkevejen og Ønskeøen.
Denne pjece er en introduktion til nye forældre. Det er vores håb, at vi med
denne pjece kan give et lille indblik i, hvordan institutionerne fungerer til
dagligt.
Vi er én institution, beliggende på to matrikler.
Mælkevejen er en integreret institution. Den er normeret til 95 enheder
fordelt på 2 vuggestue grupper og 3 børnehave grupper. Derudover har vi
4 pladser enkeltintegrationspladser.
Ønskeøen er en børnehave normeret til 32 børnehavebørn, heraf er 4
pladser enkeltintegrationspladser.
Enkeltintegrationspladserne er pladser til børn med særlige behov der er
indskrevet på disse pladser. Både Mælkevejen og Ønskeøen har ansat 2
specialpædagoger der udover alle de andre børn har særlig opmærksomhed
på disse børn.
Åbningstider:
Mandag – torsdag: 6.30 – 17.00
Fredag:
6.30 – 16.00
Ferielukket:

Fredag efter kr. himmelfart, Grundlovsdag, mellem jul
og nytår.

Bestyrelse:
Mælkevejen og Ønskeøen er den del af distrikt Kildegård.
Vi har 2 repræsentanter i Distriktsbestyrelsen. Derudover er der 7
repræsentanter i vores eget forældreråd.
Dagsrytme:
Institutionerne tilbyder morgenmad fra kl. 6.45 – 7.15. Vi gør opmærksom
på, at det kun er et tilbud til de børn hvis forældre møder tidligt, og derfor
har svært ved at nå morgenmaden hjemmefra.
Klokken 9.00 holder vi samling på stuerne. I vuggestuen mellem klokken
8.30 og 9.00. Her snakker vi om stort og småt, synger sange og gennemgår
dagens aktiviteter på piktogrammer. Her tilbydes børnene et stykke frugt

eller et stykke brød. Det er vigtigt at børnene er her senest klokken 9.00 så
de kan deltage i samlingerne og opstarten af aktiviteterne.
Fra kl. 9.30 – 11 er der pædagogiske aktiviteter.
Kl.11 spiser vi frokost og kl. 12 går vi på legepladsen. Vi er ude i alt slags
vejr, derfor er det vigtigt at huske tøj der passer til vejret.
De børn der har behov for at sove, bliver puttet efter frokost. De helt små
vuggestuebørn, følger deres egen dagsrytme.
Kl. 14.00 spiser vi eftermiddagsmad hvorefter vi leger inde/ude.
Modtagelse af nye børn:
Når Jeres barn starter i institutionerne, anbefaler vi en indkøringsperiode
uanset om barnet kommer hjemmefra eller har gået i dagpleje eller anden
institution.
Når børnene rykker internt fra vuggestue til børnehave kunne det være
godt for børnene med lidt kortere dage i starten, da der er mange nye ting
at forholde sig til når man starter i børnehave.
Se i øvrigt vores indkøringsfolder.
Aflevering og afhentning:
Når I skal aflevere og afhente jeres børn, skal I altid sikre Jer, at I har
kontakt med en af de ansatte, så denne er opmærksom på at Jeres barn er
kommet eller gået. Hvis I får andre personer til at hente Jeres børn, skal
institutionerne have besked herom, da vi ikke må udlevere barnet til
fremmede.
Når I som forældre er i institutionen, forventer vi, at det er Jer, som tager
Jer af Jeres barn og evt. søskende. Dette gælder både i det daglige og til
fælles arrangementer.
Giv Jer god tid, når I henter Jeres barn, så barnet når at rydde op inden I
går hjem. Jeres barn fortjener Jeres fulde opmærksomhed, derfor henstiller
vi til at I ikke benytter mobilen når I afleverer og henter Jeres barn.
For ressourcemæssigt at skabe rum til kvalitet i hverdagen har vi noget der
hedder 0-uger. Det vil sige at vi i alle skoleferier kører på lavt blus med de
pædagogiske aktiviteter. Det betyder at så mange som muligt fra
personalegruppen afholder ferie/afspadserer. Vi opfordrer også forældrene
til at holde ferie med deres børn i disse uger. I skoleferie ugerne vil det

primært være ”ren” pasning af børnene. På den måde kan vi højne
kvaliteten af det pædagogiske arbejde resten af året.
I uge 28 – 31 er Ønskeøen og Mælkevejen slået sammen i Mælkevejen, I
ugerne 29 og 30 har Herlev kommune sampasning på hele
daginstitutionsområdet. Dette betyder at Mælkevejen og Ønskeøen bliver
slået sammen med Krudttønden og Sommerhaven i disse uger. Det vil
blive besluttet fra år til år hvilken institution der vil holde åben i disse
uger.
Mad:
Der er madordning i Herlev kommune. Det vil sige at vi får lavet mad af
vores køkkendamer. Både når vi er hjemme og når vi er på tur. Dog skal
børnene selv medbringe en lille taske med en drikkedunk indeholdende
vand når vi skal på tur.
Der vil hænge madplan for hele ugen på tavlen i institutionerne.
Sygdom eller fridage:
Er Jeres barn syg eller holder en fridag vil vi meget gerne have at I
meddeler os om dette inden kl. 9.00, af hensyn til planlægning af dagen.
Besked herom kan let gives på BørneIntra. Syge børn modtages ikke i
institutionerne. Hvis et barn bliver sygt i institutionen, kontaktes I. Vi
forventer, at I afhenter det syge barn hurtigst muligt.
Barnet kan først vende tilbage til institutionen når det er helt rask, hvilket
betyder at det IKKE smitter andre samt kan deltage i dagligdagens
aktiviteter både ude og inde.
I øvrigt følger vi vejledning fra sundhedsstyrelsen angående syge børn og
”Retningslinjer vedr. syge børn” som er udarbejdet af personalet og
forældrerådet.
Tøj:
Tøjet skal være praktisk- og afstemt efter årstiden. Sko skal kunne bruges
til at klatre, løbe og lege. Gummistøvler og regntøj er uundværligt. Det er
vigtigt at barnet har skiftetøj med i institutionen. I skiftetøjskurven bør der
være: 2 par strømper, undertøj, bukser, bluse og en trøje. Husk at tilpasse
skiftetøjet efter størrelse og årstid.

Barnets tøj og hjemmesko skal forsynes med navn. Hjemmesko er vigtige,
da der er fodkoldt.
For at undgå kvælningsulykker er det vigtigt at der ikke er snore i barnets
jakker, trøjer og regntøj. Børnene må ikke bruge halstørklæder. En
elefanthue eller en halsedisse er et godt alternativ.
I sommerperioden er det vigtigt at Jeres børn er smurt ind i solcreme
hjemmefra. Vi smører dem igen efter frokost.
Husk at det er Jeres ansvar at holde orden i Jeres barns garderobe.
Tænk på barnets selvhjulpenhed når I køber tøj/fodtøj. Køb f.eks. sko med
velcro og ikke snørebånd, bukser uden knapper og bælter og lignende. Det
er altid en succes for børnene når de kan selv.
Fødselsdage:
Når Jeres barn har fødselsdag, vil vi meget gerne fejre det. Aftal datoen
med personalet samt hvad I ønsker at medbringe/dele ud.
Hvis I har tid og lyst, kommer vi også gerne hjem til Jer og holder
fødselsdag.
Piktogrammer:
I dagligdagen bruger vi piktogrammer/billeder til at forklarer og illustrere
ting i hverdagen. For eksempel har vi en dagsplan hvor piktogrammer
illustrerer hvad dagen bringer. Piktogrammerne bruges også af børnene
som en ”huskeseddel” over dagens aktiviteter.
Værdier:
I vores daglige arbejde vægter vi følgende værdier højt: Anerkendelse,
engagement, fællesskaber, inklusion, nærvær og respekt. Værdierne er
bestemt ud fra et samarbejde med kommunen og er værdier, der er
uundgåelige i samarbejdet med børn.
Hjemmeside:
I Herlev kommune har vi vores eget BørnIntra. BørneIntra kan findes på
herlev.inst.dk. Herinde kan I finde informationer om institutionen og her
vil I også kunne logge ind se billeder og dokumentation af Jeres børns
hverdag. Via BørneIntra er det nemt for jer forældre at melde jeres barn

syg eller fri. Ved at gøre dette via BørneIntra slipper I for at ringe
forgæves hvis vi ikke lige kan komme til at tage telefonen når I ringer.
BørneIntra har også et komme-gå-modul som vi bruger i institutionen.
Dette betyder at I som forældre skal hjælpe jeres barn med at tjekke ind og
ud på i-padden når I er i institutionen. Samtidig er det også jeres opgave at
få lagt et billede af jeres barn, så barnet nemmere kan finde sig selv ved
ind- og udtjekning. Dette gøres nemmest via dem tilhørende app. Når jeres
barn starter i institutionen vi I få udleveret en beskrivelse af BørneIntra
hvor I kan læse mere herom.
Brobygning:
I kommunen arbejder vi også med brobygning.
I korte træk handler det om at ”bygge en bro” mellem dagpleje, vuggestue,
børnehave og skole. Det vil sige at vi bestræber os på at børnene får en
sammenhæng mellem de forskellige typer af institutioner. Børn fra
dagplejen medbringer en kuffert og denne kuffert arbejdes der videre med
i børnehaven og igen videre med i skolen. Børn fra vuggestuen medbringer
en mappe som bliver starten på kufferten i børnehaven. Kufferten
indeholder årlige aftryk af hænder og fødder, billeder, højdemåler,
feriebøger og andet som giver kufferten et personligt præg.
Kufferten indeholder også tegninger og collager af ting der har optaget
Jeres børn i tiden hos os.
Som et led i dette er det også vigtigt, at kufferten er tilgængelig for
børnene i det daglige så de føler ejerskab og kender til kuffertens indhold.
Således er kuffertens indhold et udtryk for netop Jeres barns institutions
tid. Kufferten er altid med til at skabe tryghed for børnene og den er med
til at give os et indblik i børnenes liv. Samtidig med at kufferten skaber
tryghed i overgangene fra en type institution til en anden, er den et godt
redskab i skolen.
Børns spor:
I institutionerne arbejder vi meget med børns spor. Det vil sige at vi
opfanger små tegn af, hvad der optager børnene lige nu og her. Ud fra
disse interesser planlægger vi de pædagogiske aktiviteter.

Forældresamarbejdet:
Samarbejdet med Jer forældre er nødvendigt for Jeres barns trivsel. Det er
vigtigt at I informere os om ændringer i Jeres barns liv. Travlhed, sure
morgener, uvenskab og lignende påvirker børnene i dagligdagen og vi
vægter derfor en daglig dialog højt. Vi ser ikke alt og vil gerne have hjælp
af Jer forældre til at tackle eventuelle misstemninger blandt børnene.
Vi tilbyder også forældresamtaler til alle hvert år. Er der noget I vil vide
eller undrer Jer over, så kom endelig og spørg personalet.
En åben og ærlig dialog er meget vigtig for os.

Traditioner:
Fælles traditioner for Mælkevejen og Ønskeøen:
- Sommerfest
- Julefest
- De kommende skolebørn slår katten af tønden på plejehjemmet,
Lærkegaard centeret
- De kommende skolebørn går Lucia på plejehjemmet, Lærkegaard
centeret.
- Gallafest for skolebørn
- Indianerfest, denne afholdes i dagstimerne og er kun for børn og
personale.
Traditioner Mælkevejen:
- Æblefest
- Bedsteforældredag
Traditioner Ønskeøen:
- Bedsteforældredag
- Farvelfest/forårsfest

